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Ceremonia pogrzebowa 14 żołnierzy Armii
Czerwonej odnalezionych podczas prac
ekshumacyjnych IPN w Modlinie – Warszawa, 28
listopada 2019

  

  

  

  

  

  

  

  

 

28 listopada 2019 r. o godz. 12:00,  na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy
ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbyła się ceremonia pogrzebowa czternastu żołnierzy
Armii Czerwonej zmarłych w niewoli niemieckiej, którzy zostali odnalezieni w marcu 2019 r.
podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnej stoczni rzecznej w Modlinie. Prace
archeologiczno-ekshumacyjne zostały przeprowadzone na zlecenie Biura Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN. Żołnierze, zmarli w latach 1941–1942 w Modlinie, pochowani byli
przy Pomniku Marynarzy 1920 r., obok żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej 1939 r.
Egzekwie odpawił Ks. mjr Łukasz Godun.
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W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce.
Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN Adam Siwek

Na podstawie odnalezionych nieśmiertelników udało się ustalić 10 nazwisk żołnierzy.

TROFIMOW Aleksandr Trofimowicz

GAWRIN Iwan Nikołajewicz,

KORSZUNOW Siergiej Iwanowicz,

TOROPOW Aleksandr Tichonowicz,

ŁOMAKIN Iłłarion Jemieljanowicz,

ZOŁOTARIEW Andriej Nikiticz,

SAWIN Iwan Jakowlewicz,

ZUJEW Grigorij Iwanowicz

MAKAROW Iwan Pietrowicz,

KURNOSOW Aleksiej Jakowlewicz.

 

 

Instytut Pamięci Narodowej, prowadząc ekshumacje żołnierzy Armii Czerwonej, realizuje zapisy
ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, przez co potwierdza, że
Państwo Polskie z należytym szacunkiem i powagą traktuje szczątki żołnierzy poległych na
terenie naszego kraju – niezależnie od ich narodowości czy wyznania.

17 maja 2019 r. w Łomży IPN zorganizował uroczystości pogrzebowe 39 żołnierzy armii
rosyjskiej poległych w 1915 r., których szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych
przeprowadzonych w 2018 oraz 2019 r. przy budowie DW 645 na terenie miejscowości
Mątwica (gm. Nowogród woj. podlaskie).
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24 maja 2019 roku. na cmentarzu w Sokółce Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i
Męczeństwa w Białymstoku zorganizowało uroczystości pogrzebowe żołnierzy Armii
Czerwonej odnaleźionych podczas prac ekshumacyjnych w miejscowości Olszynka oraz w
gminie Nowy Dwór.
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